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Overzicht aanbod vrije 
ruimte  

2022-2023 
 

Art Factory (P) 

'De module Art Factory is voor leerlingen die zich 
creatief verder willen ontplooien. Doorheen de 
lessen worden verschillende technieken 
aangeleerd waarmee jullie zelf aan de slag moeten 
gaan (potlood, houtskool, pastel, verf, graffiti, lino, 
collage, etc.).  Deze technieken worden naar het 
einde van de module toe gebruikt om een 
persoonlijk, onderbouwd en/of conceptueel 
kunstwerk te creëren. Dit werk wordt vervolgens 
tentoongesteld op een echte 
kunsttentoonstelling!  

Let op: dit is geen hobbyclub! Er wordt inzet en 
motivatie verwacht; alsook een oprechte interesse 
in alles wat met kunst te maken heeft. ' 

 

Biotechnologie, de wetenschap van 
de toekomst (A) 

Ben jij geïnteresseerd in wetenschappen? Wil jij 
weten hoe wetenschappen ons leven beïnvloeden 
en verbeteren? Overweeg jij wetenschappelijke 
studies aan een hoge school of universiteit? 
Perfect! 

Biotechnologie is het gebruik maken van biologie 
voor allerlei praktische doeleinden zoals het 
bereiden van voedsel, verbeteren van de 
voedingskwaliteit, beschermen van het milieu, 
ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, 
bestrijden van ziektes,…  

Bij al deze toepassingen worden eigenschappen 
van planten, dieren en/of micro-organismen 
aangepast door rechtstreeks in te grijpen op hun 
erfelijk materiaal, hun DNA. 
Tijdens deze lessen zullen we bekijken wat we 
allemaal kunnen doen met DNA, eiwitten, micro-
organismen en zullen we zelf enkele biotech 
experimenten uitvoeren als echte wetenschappers. 

Doelgroep: enkel voor de wetenschappelijke 
richtingen 

 

 

De schoolredactie (A) 

Je wil je ei kwijt over een actueel thema? Je 
moeder vond je dagboek altijd al geschikt voor 
publicatie? Je kickt op deadlines en wil proeven 
van de journalistenstiel? Zoek niet verder! Stap 
mee in de schoolredactie en word de stem van je 
generatie! 

Gezocht: journalisten in spe die zich kunnen 
uitleven in hun eigen rubriek, een vormgever om 
de tekst te verpakken, een fotograaf omdat 
beelden nu eenmaal meer zeggen en een 
eindredacteur om letterlijk de puntjes op de i te 
zetten.  

 

De wetenschap achter lifehacks (P) 

"Kan je een rozenstruik kweken door een enkele 
roos in een aardappel te duwen? Kan je een 
gebarsten telefoonscherm herstellen door er met 
een citroen over te wrijven? Of maak je dan beter 
gebruik van een scheermesje? Wat zijn de 
voordelen van azijn en bicarbonaat? Kan je 
tandpasta ook voor andere doeleinden gebruiken? 

Lifehacking gaat over meer doen, in minder tijd 
met minder stress, zodat je je leven slimmer kan 
indelen. Maar werken al die lifehacks wel? Hoe 
komt het dat de ene geen kans op slagen heeft, 
terwijl de andere keer op keer lukt? 

In deze module gaan we op zoek naar de 
wetenschap achter lifehacks. We gebruiken de 
wetenschappelijke methode om problemen aan te 
pakken en testen zo de werkbaarheid van 
verschillende lifehacks." 

 

Duitse taal en cultuur (A) 

Je leeft in het Europa van vandaag. De tijd dat 
ieder op zichzelf leefde is allang voorbij. In het 
moderne Europa “zonder grenzen” doen wij zaken 
met allerlei landen, en niet het minst met 
Duitsland. In veel Belgische bedrijven zitten ze dan 
ook te springen om personeel dat een mondje 
Duits kan. 

Voor 100 miljoen Europeanen is Duits de 
moedertaal. Daarmee schopt de taal van Goethe 
het tot de meest voorkomende moedertaal in 
Europa. 

In de module vrije ruimte Duits leer je meer over 
de Duitse taal en cultuur. Duits heeft de naam 
moeilijk te zijn, maar daar laten wij ons niet door 
afschrikken. Stapsgewijs ontdekken we deze 
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nieuwe taal aan de hand van beeld- en 
geluidsmateriaal, praktijkgerichte dialoogjes, 
boeiende teksten … 

Deze lessenreeks maakt je wegwijs in de meest 
voorkomende taalsituaties. Omdat de Duitse taal 
aanleunt bij het Nederlands zal je verbaasd zijn 
over je vordering en bagage na het afwerken van 
deze module. 

En als je wil weten wat Jean-Marie Pfaff beter had 
gezegd in plaats van “Blau is mein lieblingskleure”, 
dan zijn deze lessen Duits zeker iets voor jou. 

Doelgroep: enkel voor leerlingen uit niet-moderne 
talen 

 

Federaal geschiktheidsattest (A) 
Een job als hulpverlener (Defensie – Politie – 
Brandweer – Ambulance) is meer dan gewoon een 
job. De selectieproeven hiertoe zijn zeker niet te 
onderschatten maar mits goede voorbereiding 
zeker haalbaar! 

We onderscheiden 3 modules: 

Competentietest 
▪ Basiskader (Niveau 6e Middelbaar) 
▪ Middenkader (Niveau Bachelor) 
▪ Hoger kader (Niveau Master) 
Operationele handvaardigheid 
▪ Technische vaardigheden 
▪ Levensreddende handelingen 
▪ Teamplayer 
Lichamelijke geschiktheid 
▪ Uithouding & Kracht 
Tijdens deze lessen zal actief ingezet worden op 
het ontplooien van deze talenten zodoende dat je 
in het jaar van afstuderen reeds je FGA kan 
behalen. 
Dit FGA is geldig voor onbepaalde duur, met 
uitzondering van de lichamelijke 
geschiktheidsproeven (2 jaar geldig). 

Doelgroep: enkel voor leerlingen uit het zesde jaar 

 

Filosofie in series en films (A) 

Kan je Socrates of Schopenhauer koppelen aan 
moderne series of films? Kunnen hun gedachten na 
2400 of 240 jaar nog steeds actueel zijn? 
Natuurlijk, en dat leer je in deze lessenreeks. 

We kijken naar Peaky Blinders en koppelen Thomas 
Shelby zijn weg naar macht aan Il Principe van 
Machiavelli. We kijken naar Rick en Morty en 
begrijpen hoe Socratische dialectiek kan helpen om 

dichter bij de waarheid te komen. We kijken naar 
Dexter om via John Rawls, Cesar Beccaria, John 
Locke en Thomas Hobbes na te denken over straf. 

Elke filosoof wordt in tijd en ruimte gesitueerd 
zodat we een optimaal begrip hebben van hun 
denken. We gebruiken de originele teksten 
(Nederlandse vertalingen) om zo te leren omgaan 
met het academische taalgebruik 

 

Go4ondernemerschap! (A) 

Onze economie heeft ondernemers nodig! 
Ondernemers zijn de drijfkracht van onze 
economie omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, 
welvaart, innovatie en persoonlijke groei. Dat 
laatste is een belangrijke factor, niet iedereen 
wordt met het ondernemers-gen geboren, maar 
het kan wel zijn dat je het voelt kriebelen om 
verder te studeren in een economische richting of 
een eigen project op te starten. Dan is 
“Go4ondernemerschap” iets voor jou. 

Deze module bestaat uit twee delen, in het eerste 
deel bekijken we wat er nodig is om een 
onderneming te starten. Welke vaardigheden, 
attitudes, waarden,… je al bezit en welke nog 
bijgebracht moeten worden. Hier passeert ook een 
streepje theorie omdat er een aantal formaliteiten 
zijn binnen een onderneming waar je niet omheen 
kan. 

Het tweede deel is specifiek bedoeld om je zin voor 
initiatief, creativiteit en/of 
verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren. Dit 
gebeurt door de theorie om te zetten in praktijk. 
De ideeën van de eerste module worden omgezet 
in een mini-onderneming waarbij je zelf 
verantwoordelijk bent voor de opbouw, behoud, 
groei en winst van de onderneming. 

Klinkt dit allemaal als muziek in de oren? Schrijf je 
dan in voor deze module en wie weet ben jij de 
ondernemer van morgen! 

Kostprijs: 10 euro 

 

 

ICT (A) 

Een automatische inhoudsopgave? Automatische 
koppen? Lay-out? Formules in Excel? Smart-art? 
Zeggen deze zaken jou weinig of niets en wil je hier 
meer over leren? Dan is deze vrije ruimte 
ongetwijfeld iets voor jou! In deze vrije ruimte 
ontdek je een aantal facetten van Word, Excel en 
PowerPoint die jou voor je OC (en andere 
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werkstukken – ook in jouw latere schoolcarrière) 
kunnen helpen. 

 

Japanse taal en cultuur (A) 

Japan is een verrassend, indrukwekkend land vol 
fascinerende contrasten. Je vindt er hypermoderne 
steden en technologie, maar ook eeuwenoude 
tradities en ambachten. Als je Japan echt wilt 
begrijpen, en de bijzondere schoonheid van de 
Japanse levensstijl wilt kunnen waarderen, dan is 
het fijn om de basis van de taal te leren. 

Japans leren is niet gemakkelijk, met name door 
een schriftsysteem dat tekens (die kanji heten en 
afkomstig zijn uit China) combineert met twee 
verschillende vormen van Japans schrift (Hiragana 
en Katakana). Daarom is het noodzakelijk dat je 
bereid bent wekelijks te studeren om de 
tekensystemen, grammatica en woordenschat 
onder de knie te krijgen! 

We staan uiteraard ook stil bij de rijke cultuur van 
dit land: zowel tradities, gebruiken, steden, kunst- 
en cultuurproductie komen aan bod. 

Kostprijs: 1 boekje van 10 euro om de twee 
schriften te oefenen.  

 

Kennismaking met 
kruidengeneeskunde (P) 

In de hectische wereld van vandaag waar 
technologie en innovatie centraal staat, is er ook 
een tegenbeweging ingezet die teruggrijpt naar de 
kracht van de natuur. De kruidengeneeskunde, ook 
wel fytotherapie genoemd, sluit hier bij aan.  

Een herborist kent alle kruiden die een positief 
effect hebben op ons lichaam en selecteert de 
juiste geneeskrachtige plant voor specifieke ziektes 
en kwalen. 

Verwar een herborist niet met een homeopaat. 
Het klopt dat beiden plantaardige stoffen 
gebruiken als basis voor geneesmiddelen. Maar het 
verschil is dat bij homeopathie wordt uitgegaan 
van het zelf herstellend vermogen van het lichaam 
en dat de hoeveelheid geneeskrachtige kruiden in 
homeopathische geneesmiddelen sterk verdund 
wordt. Herboristen gaan uit van een 
kruidengeneeskunde waarin de geneeskracht van 
de kruiden zelf de hoofdrol speelt. 

Een herborist is een deskundige op het gebied van 
kruidengeneeskunde. Meer en meer mensen laten 
zich liever behandelen met geneeskrachtige 

kruiden vooraleer ze beroep doen op de 
traditionele geneeskunde en medicatie. 

Tijdens deze module maak je kennis met alle 
kruiden die onze gezondheid bevorderen en 
helpen tegen de bestrijding van ziektes en 
kwaaltjes. Je leert welke effecten kruiden kunnen 
hebben en je krijgt inzicht in een veilig gebruik van 
planten uit de kruidengeneeskunde. Af en toe gaan 
we ook eens iets 'maken' zoals een massageolie, 
zalfje, ... Af en toe wordt er ook geproefd.  

Kostprijs: 30 euro 

 

KRAS: scholierenparlement (A) 

Heb je interesse in maatschappelijke thema’s? Ben 
je mondig, kritisch en geef je graag je eigen 
mening? Discussieer je graag met anderen over 
mens en maatschappij? Dan is de vrije ruimte KRAS 
iets voor jou! 

Je kan als leerling van de derde graad deelnemen 
aan KRAS of het scholierenparlement. KRAS is een 
discussie- en rollenspel voor jongeren en werkt 
schooloverstijgend. Over heel Vlaanderen komen 
jongeren in de vrije tijd samen om met 
leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te 
debatteren over mondiale thema's. Dit gaat in 
Aalst door in het Belfort, enkele avonden op een 
schooljaar, van 16.30u.-18u30u. 

Daarbij staan discussie en de eigen mening 
centraal. Elk schooljaar wordt er een nieuw 
jaarthema met een mondiale inslag gebruikt om de 
jongeren in te leiden in de wondere wereld van de 
democratie en het debatteren. Vanuit het 
standpunt van mensen die iets te zeggen hebben 
over globalisering krijgen de jongeren het beste 
zicht op de vaak heikele thema's. Daarom kruipen 
jongeren in de huid van een politieke partij, een 
jongere uit een ander land, de regering van een 
land, de pers, een belangengroep ... Ze verdedigen 
hun stem met verve en ondervinden aan den lijve 
de spanningen die bestaan tussen de verschillende 
partijen. 

In de uren van de vrije ruimte onderzoeken we 
samen het thema, de verschillende rollen, 
bereiden we ons voor op de gespreksonderwerpen 
en schrijven we moties die voorgelegd worden. 

Als kers op de taart gaan we een dag naar het 
federaal of Vlaams parlement waar alle KRAS-
jongeren van Vlaanderen zich verenigen en een - 
wie weet niet voor jou - laatste keer het debat 
aangaan. 

 



 
4 

Leesclub (P) 
 
Denk je bij ‘literatuur’ enkel aan stoffige Russisch 
vergeelde drama? Vrees niet! Ook graphic novels, 
non-fictie en strips zijn kwaliteitsvoer! Of je nu een 
doorgewinterde Young Adult-verslinder, een Harry 
Potterfreak of fervent lezer van het clubblad van 
K.V.C. Jong Lede bent... Wees meer dan welkom in 
onze leesclub. Aan de hand van jouw interesses 
gaan we op zoek naar de ultieme ‘to read-lijst', 
ontdekken we niet zo saaie klassiekers en houden 
we high tea in de bibliotheek! Je legt ons uit 
waarom jouw bloed sneller gaat stromen bij een 
bepaald werk. Ideaal voor de toekomstige Taal- en 
Letterkundestudent, lettervreter, maar even goed 
als ontluikende passie voor de beginneling.   
 

 
Module initiator/organisator (P) 

In deze module is het de bedoeling dat 
geïnteresseerde leerlingen aan de hand van 
laagdrempelige opdrachten ondervinden wat het 
in de praktijk betekent om een groep te begeleiden 
en aangepaste activiteiten voor hen te 
organiseren. We willen jullie de kans geven om 
samen met de leerkracht en medeleerlingen 
vaardigheden te ontwikkelen, eventueel met het 
oog op: latere stages, een rol als begeleider of 
trainer, monitor of (kamp)verantwoordelijke... De 
bedoeling is om activiteiten, (spel)opdrachten of 
een training uit te werken, rekening houdend met 
de doelgroep en organisatorische factoren 
(beschikbare ruimte, materiaal, tijd, 
haalbaarheid...). De leerkracht probeert enkele 
basisprincipes en tips mee te geven, die dan deels 
in de praktijk kunnen getoetst worden onder de 
vorm van micro-teaching, het uitwerken van een 
spelactiviteit voor een specifiek doelpubliek (vb. 
klas van de basisschool...). Afhankelijk van de 
interesses van de deelnemende leerlingen, kunnen 
opdrachten gedifferentieerd worden: vb. 
organiseren en begeleiden van een sport specifieke 
training, uitwerken van een activiteit voor een 
kleuterklas of het voorbereiden van een kampspel 
voor een jeugdbeweging. 

Doelgroep: leerlingen die interesse/ambitie 
hebben om in hun vervolgstudies, binnen een 
jeugdbeweging, als begeleider of trainer in een 
sportclub, als animator binnen speelpleinwerking 
of iets gelijkaardigs voor een groep te staan en/of 
mensen te begeleiden, willen we de kans bieden 
om in de praktijk te ervaren of dit echt iets voor 
hen is. De module geeft de mogelijkheid om een 
vorm van ervaring op te doen als begeleider en 

organisator. Afhankelijk van de interesses van de 
deelnemers, kunnen opdrachten aangepast en 
gedifferentieerd worden. Van alle deelnemers 
wordt een actieve, gemotiveerde deelname aan 
alle lessen verwacht. 

Kostprijs: de module is in principe gratis. Eventueel 
kan het organiseren van een extra-murale activiteit 
iets kosten 

 

PODCAST (P) 

Anna Faris, Stephen Fry, Xander De Rycke, Lena 
Dunham, Snookie uit Jersey Shore, Amy Schumer, 
George Ezra, Lieven Scheire, mevrouw Dhaenens, 
… Ze doen HET allemaal. Geen taboes meer, 
gewoon open en bloot. Zelfs Michelle en Barack 
doen het. 

Oh ja, het is inderdaad wat je denkt … 
PODCASTING! 

Heb je een gezicht voor op de radio? Heb jij een 
zwoele stem en kan je goed vertellen? Barst je 
hoofd van de creatieve ideeën? Werk je misschien 
liever mee achter de schermen? Dan is dit de 
ideale Vrije Ruimte voor jou. 

Breek het angstzweet je spontaan uit als je moet 
spreken? Vind je menselijk contact maar niks? Dan 
is dit NIET de ideale Vrije Ruimte voor jou. 

_____________________________ 

Psychologie (A) 

Vraag jij je ook vaak af wat anderen ertoe brengt 
om zich op een bepaalde manier te gedragen? 

Tracht je soms ook hun gevoelens en gedachten te 
achterhalen en op die manier hun gedrag te 
voorspellen en te beïnvloeden? 

Psychologen doen eigenlijk hetzelfde …. 

In deze module bespreken we echter niet enkel 
‘het normale’ functioneren, maar boeit ons vooral 
het ‘anders’ zijn. Op een actieve, speelse manier en 
op basis van jullie inbreng gaan we op zoek naar de 
verschillende bestaande psychische ziektebeelden 
(schizofrenie, anorexia en boulimia nervosa, 
obsessief compulsieve stoornis, angststoornissen, 
ADHD, Borderline, autisme spectrum stoornissen, 
hypochondrie, depressie, verslaving, …). 

Via video- en audiofragmenten, getuigenissen, 
concrete voorbeelden, gastsprekers, 
inleefprojecten… tracht deze module jullie te doen 
inleven in de leefwereld van psychische 
problemen. 
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Ben je bereid om jouw gewone denken, handelen 
en voelen opzij te zetten en de wereld te ervaren 
vanuit een andere hoek? Trekt het je aan om 
inzicht te verwerven in het afwijkende? Dan is deze 
module iets voor jou. 

 

Spaanse taal en cultuur (A) 

Wanneer je Spaans kan spreken kun je wereldwijd 
met ongeveer 500 miljoen mensen communiceren. 
Bedenk hoeveel carrièremogelijkheden je dit geeft. 
En als je wil reizen naar Spanje of Latijns- Amerika 
zal een beetje kennis van de Spaanse taal je een 
eind op weg helpen. 

Dus droom je ervan om te zingen en te keuvelen in 
de taal van Shakira, Penelope Cruz en Iker Casillas, 
krijg je het helemaal warm van de Spaanstalige 
muziek, gedichten, kunst en cultuur, wil je te 
weten komen wat tapas eigenlijk zijn, hoe 
Spanjaarden oudejaarsavond vieren en wie in 
afwezigheid van Sinterklaas de geschenken bij de 
Spaanse kindjes brengt? Kortom, wil je 
ondergedompeld worden in een Spaans taal- en 
cultuurbad? 

Twijfel niet langer, want dan is de module 
“Spaanse taal en cultuur” echt iets voor jou. Door 
Spaans te kiezen, zal er een nieuwe wereld voor je 
opengaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Spaans 
leren is immers niet alleen steeds belangrijker 
geworden op gebied van internationale economie, 
het geeft je ook toegang tot een bloeiende 
literatuur, een breed culturele geschiedenis en een 
fascinerende actualiteit. De Spaanse passie voor 
het leven is besmettelijk en wanneer je eenmaal 
begint met de taal te leren en kennismaakt met de 
cultuur, wil je nooit meer stoppen. 

Aan de hand van praktijkgerichte dialoogjes, 
themasites, beeld- en geluidsmateriaal maken 
jullie kennis met de Spaanse taal. De nadruk ligt op 
het communicatieve, zodanig dat jullie op het 
einde van de module over een zekere basis 
beschikken om jullie in reële situaties uit de slag te 
trekken. Ook het culturele aspect komt ruim aan 
bod d.m.v. film- en muziekfragmenten, authentiek 
tekst- en beeldmateriaal.  

 

Statistiek (A) 

Wanneer je denkt psychologie, pedagogische 
wetenschappen of sociaal werk te studeren, komt 
een basiskennis wiskunde altijd goed van pas! Je 
krijgt voor elk van die opleidingen immers al in het 
eerste jaar statistiek. Statistiek zal ook in de 

verdere jaren van je opleiding aan bod blijven 
komen. In deze module zit je dus goed om de 
beschrijvende statistiek uit het secundair onderwijs 
op te frissen. 

Beschrijvende statistiek heeft tot doel de 
kenmerkende informatie, die vervat is in gegevens 
van een steekproef afkomstig uit een populatie, tot 
uiting te laten komen. Daarnaast kunnen 
verbanden tussen de gegevens worden ontdekt en 
schattingen (voorspellingen) worden gemaakt. We 
herhalen de grafische voorstellingen van gegevens 
(schijfdiagram, histogram en 
frequentiepolygonen), frequentietabellen en 
parameters zoals het gemiddelde , mediaan en 
modus.  

Deze module gaat ook in op de verschillende 
eigenschappen die gegevens kunnen vertonen en 
de verschillende methodes die kunnen worden 
aangewend om de belangrijkste kenmerken eruit 
te synthetiseren en te interpreteren. 

Doelgroep: enkel voor de leerlingen uit het zesde 
jaar (niet-wiskunde) 

 

Stresscoaching (P) 

Zoek je een stiltemoment midden in de drukke 
schoolweek? Dan is ‘stresscoaching’ echt iets voor 
jou! In deze module leren we over en oefenen we 
in meditatie, mind/heartfulness, verstilling, yoga, 
veerkracht, geluk, zelfzorg, enz. Samen gaan we op 
zoek naar manieren om stress en (faal)angst aan te 
pakken en te voorkomen. 

Kostprijs: variabele kostprijs, max. 30 euro 

 

Studiecoach / buddy leerlingen 
eerste graad (P) 

Misschien wil jij binnenkort ook wel aan de andere 
kant van de klas staan? 

In deze module kan je alvast studiecoach of buddy 
zijn voor onze leerlingen van de eerste graad. 

Ben je sterk in talen, wiskunde of wetenschappen 
dan kan je aan de slag om de leerlingen individueel 
of per 2 / 3 bij deze vakken extra te helpen. 

Misschien ben je eerder een goede planner en 
organisator van je schoolwerk. Ook deze 
vaardigheden kan je zeker doorgeven aan de 
leerlingen van de eerste graad. Zo kan je hen 
tevens bijstaan bij het maken van hun huiswerk en 
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ze helpen een goede studie- en werkmethode aan 
te leren. 

Anderen gaan dan weer gewoon graag met jongere 
kinderen om en geven hen graag wat goede raad 
en tips mee of vinden het leuk om voor hen een 
(middag)activiteit te organiseren. Plezier, 
enthousiasme, een luisterend oor of een toffe 
babbel geven vaak nieuwe moed en vertrouwen 
waar sommige eerste- en tweedejaars (op hun 
nieuwe school) nood aan hebben. 

We zijn ervan overtuigd dat het krijgen van 
feedback en hulp van medeleerlingen een 
meerwaarde betekent voor alle betrokkenen. Het 
schept bovendien een sterkere band tussen klein 
en groot op school en verhoogt het algemeen 
welbevinden. 

Naast de studiebegeleiding leer je dus ook een 
aantal andere vaardigheden die je nodig hebt voor 
een verdere carrière in het onderwijs of een 
andere pedagogische opleiding. 

Bovendien staan ook wij steeds open voor frisse 
ideeën of een nieuwe aanpak. Doen! 

 

Toegepaste psychologie (A) 

Tracht jij soms te begrijpen hoe de mens op 
psychologisch vlak in elkaar zit, hoe wij van baby 
tot volwassene ontwikkelen en hoe wij als 
psychologisch consulent mensen met bepaalde 
stoornissen begeleiden, behandelen of 
ondersteunen? Dan is deze module zeker iets voor 
jou! 

Ontwikkelen is een vanzelfsprekend iets, we 
ontwikkelen allemaal heel de tijd. De mens komt 
ter wereld als wezens vol mogelijkheden, die zich 
ontvouwen in de verschillende fasen, van baby tot 
in de ouderdom toe. 

In deze module bespreken we de ontwikkeling van 
de mens maar focussen we ons vooral op de 
psychologische aspecten. Hierbij gaat het dan 
vooral over de cognitieve, affectieve en sociale 
ontwikkelingen van een baby, peuter, kleuter, … 
Naast de focus op de ‘normale’ ontwikkeling zullen 
we ons ook focussen op de verschillende 
ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen. Op 
een actieve manier gaan we samen op zoek naar 
de ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen 
met hun specifieke kenmerken, maar daarnaast 
zullen we ook ontdekken op welke manier we het 
best kunnen begeleiden, behandelen en 
ondersteunen bij een bepaalde 
ontwikkelingsstoornis of leerstoornis. Voorbeelden 
van ontwikkelingsstoornissen zijn: ADHD, ASS, 

DCD, … Voorbeelden van leerstoornissen zijn: 
dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, … 

Via getuigenissen, gastsprekers, voorbeelden, 
videofragmenten, … proberen we je in deze 
module onder te dompelen in de wereld van de 
ontwikkeling van de mens en de daarbij horende 
stoornissen. 

Geïnteresseerd om naast de ‘normale’ 
ontwikkeling ook de stoornissen binnen de 
ontwikkeling en het leren te ontdekken? Ben je 
bereid om je in te leven in de verschillende 
aspecten van de ontwikkeling? Dan ben je in deze 
module aan het juiste adres! 

 

Uitbreiding wiskunde (4u + 1u/jaar, 
5de jaar) (A) 

Het pakket van 4 uur wiskunde wordt uitgebreid 
a.d.h.v. extra oefeningen en vraagstukken van een 
hoger niveau en extra theorie (verdiepingsdoelen). 

Doelgroep: uitsluitend voor gemotiveerde 
leerlingen uit de studierichtingen 5 ECWE, LAWE, 
MTWE en SPWE  

 

Uitbreiding wiskunde (4u + 1u/jaar, 
6de jaar) (A) 

Het pakket van 4 uur wiskunde wordt uitgebreid 
a.d.h.v. extra oefeningen en vraagstukken van een 
hoger niveau en extra theorie (verdiepingsdoelen). 

Doelgroep: uitsluitend voor gemotiveerde 
leerlingen uit de studierichtingen 6 ECWE, LAWE, 
MTWE en SPWE 

 

Uitbreiding wiskunde (7u, 5de jaar) 
(A) 

Het pakket van 7 uur wiskunde wordt uitgebreid 
a.d.h.v. extra oefeningen en vraagstukken van 
hoger niveau en uitbreidingen zoals extra formules 
van de driehoeksmeetkunde, hyperbolische 
functies, integratie van rationale functies, enz. 

Doelgroep: uitsluitend voor gemotiveerde 
leerlingen uit het vijfde jaar uit studierichtingen 
met 7 uren wiskunde 
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Uitbreiding wiskunde (7u, 6de jaar) 
(A) 

Het pakket van 7 uur wiskunde wordt uitgebreid 
a.d.h.v. extra oefeningen en vraagstukken van 
hoger niveau en uitbreidingen zoals extra formules 
van de driehoeksmeetkunde, hyperbolische 
functies, integratie van rationale functies, enz. 

Doelgroep: uitsluitend voor gemotiveerde 
leerlingen uit het zesde jaar uit studierichtingen 
met 7 uren wiskunde 

 

Ultimate Fit Challenge (P) 

Tijdens deze module is het doel van de lesgevers 
om de leerlingen alle tools aan te bieden om op 
lange termijn veilig en verantwoord te blijven 
sporten. Door theorie aan praktijk te koppelen 
krijgen jullie inzicht in de eigen mogelijkheden en 
hoe je ermee aan de slag gaat. Je leert hoe je zelf 
een trainingsschema opbouwt en waar je specifiek 
op moet letten bij het trainen van verschillende 
lichamelijke basiseigenschappen (kracht, lenigheid, 
snelheid, uithouding). Dit zowel om optimale 
resultaten te behalen als op het vlak van 
blessurepreventie. Verder laten we jullie 
kennismaken met verschillende conditievormen. 
Wij hopen dat deelname aan deze module voor 
jullie de stap is naar levenslang en verantwoord 
bewegen. 

Doelgroep: niet voor leerlingen SPWE (overlap met 
theorie sport). De enige vereiste om aan deze 
module deel te nemen is motivatie en interesse om 
wekelijks actief aan de fysieke paraatheid te 
werken. 

Kostprijs: de meeste lessen zullen buiten of op 
school doorgaan (gratis). Er zullen echter ook 
activiteiten zijn die wel betalend zijn, zoals 
spinning, fitness, crossfit, … (afhankelijk van de 
beschikbare accommodatie) 

 

Voorbereiding wetenschappelijke 
studies (A) 

Wil jij deelnemen aan het ingangsexamen arts-
tandarts? Zijn farmaceutische wetenschappen iets 
voor jou? Heb je het bloed van een bio-ingenieur? 
Heeft de zwaartekracht geen geheimen voor jou? 
Ben je bovendien benieuwd over welke 
vaardigheden een student hoger wetenschappelijk 
onderwijs best beschikt? Dan is deze vrije ruimte 
iets voor jou! 

Tijdens de lessen gaan we dieper in op de 
verschillende studiemogelijkheden binnen het 
wetenschappelijke vakgebied, de verschillen tussen 
universiteiten en hogescholen en het eventuele 
beroepenveld nadien. We zorgen ervoor dat we 
zoveel mogelijk studenten hierbij kunnen 
betrekken. 
We focussen ons ook op het leren nemen van 
(wetenschappelijke) notities, leren begrijpen en 
analyseren van wetenschappelijke artikels, …. 
Uiteraard is er ook een grondige herhaling van een 
aantal items uit de biologie, chemie en fysica die in 
de afgelopen 2.5 jaar aan bod kwamen. Wie wil 
slagen voor het ingangsexamen zal deze leerstof 
immers opnieuw moeten beheersen, maar in bijna 
alle wetenschappelijke richtingen vormen deze 
vakken de basis. We voorzien ook 2 workshops om 
de vaardigheden i.v.m. CLEAR en VAARDIG (= 
vroegere stilleesproef en communicatieproef) in te 
oefenen. 
Tot slot nodigen we ook gastsprekers (Phd, 
onderzoekers, ...) uit en gaan we meermaals op 
uitstap naar universiteiten, hogescholen,... 
 
Opgelet! Door de uitstappen (treintickets) moet je 
er rekening mee houden dat deze module je 
ongeveer 40 euro zal kosten EN dat we niet elke 
keer om 15u30 terug zullen zijn. 
 
Doelgroep: enkel voor leerlingen uit 6 WEWI, 
LAWE, MTWE, ECWE, SPWE, LAWI en ECWI die in 
het HO een (wiskundig-) wetenschappelijke 
richting willen studeren 

 

Zwemvarianten (P) 

Hou je van een frisse duik in het water, maar ben je 
het baantjestrekken moe of vind je dit wat saai, 
dan is deze module iets voor jou. We gaan je 
wegwijs maken in en laten proeven van 
verschillende sportdisciplines die aangeboden 
kunnen worden in een zwembad. 

Deze module bestaat uit de volgende 
lessen(reeksen): 

▪ estafette zwemmen (= spelvormen) 
▪ hindernis zwemmen (= hierbij maken we 

gebruik van materiaal zoals matten, 
plankjes, hoepels, …) 

▪ initiatie waterpolo 
▪ aquafitness waaronder: aquajogging (= 

loopbewegingen), hydrofit (= oefeningen 
met halters) en hydrobics (= aerobics in 
het water op muziek) 

▪ initiatie synchroon zwemmen (= 
waterballet) 
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▪ schoonduiken 
▪ overlevings- en reddend zwemmen 

 
Kostprijs: 3 à 4 euro.  

 

 


